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 متوسط األولالصف                                                              اململكة العربية السعودية  

                                             علوم أول متوسط  -تعليم املدينة               الفصل األول                                       . وزارة الرتبية والتعليم
                    

 

 أّي مما يلي مثال على اآللة البسيطة؟  8س كانت نتائج جتاربك ال تدعم فرضيتك؟   ماذا تعمل إذا   1س
   الأعمل شيئاً.   -أ 

  

  

  

 مضرب الكرة  -أ
 املقص    -ب أعيد التجربة حىت تتفق مع الفرضية.   -ب
 مفتاح العلب  -ج أغَّير الفرضية.   -ج
 السيارة    -د أغَّير بياانيت حىت تطابق فرضييت.   -د 

ماذا نسمي صورة ثالثية األبعاد لبناء معني حصلنا عليها ابستخدام  2س
   احلاسوب؟

 شاحنة كبرية تصدم سيارة صغرية . أي العبارات التالية صحيحة؟   9س

     منوذجاً. -أ 

  

  

  

 القوة اليت تؤثر هبا الشاحنة يف السيارة أكرب.  -أ
 القوة اليت تؤثر هبا السيارة يف الشاحنة أكرب.  -ب اثبتاً.    -ب
 القواتن متساويتان   -ج فرضية .  -ج
 ليس هناك قوى يف هذه احلالة    -د متغَّياً    -د

   ما وحدات التسارع؟ 10س   حداًثيف العامل الطبيعي؟أّي مما يلي ميكن أن يفسر  3س
  

  

  

  

   قانون علمي.   -أ

  

  

  

 2م/ث   -أ

 2كجم.م/ث   -ب نظرية علمية.   -ب

 م/ث  -ج تقنية.    -ج

 نيوتن   -د جتربة علمية.   -د

 أي مما يلي قوة؟  11س   يُعد منوذج الطائرة مثاالً على منوذج: 4س

  

  

  

  

   مادي .  -أ

  

  

  

 القصور الذايت   -أ

 التسارع     -ب فكري.  -ب

 السرعة   -ج    حاسويب -ج

 االحتكاك   -د عقلي.    -د

   املتغريات اليت التتغري أثناء التجربة ُتسمَّى؟ 12س مذا نعين باالستدالل؟  5س

  

  

  

  

   عمل مالحظات.   -أ

  

  

  

 مستقلة    -أ

 اتبعة    -ب استبدال.  -ب

 اثبتة   -ج استخالص نتائج.    -ج

 استداللية    -د اختبار.    -د

   التخمني العلمي الذي يعتمد على املالحظة واملعارف السابقة ُيّسمى؟ 13س أّي مما يلي يقلل االحتكاك؟    6س

  
  
  
  

   السطوح اخلشنة .    -أ
  
  
  

   توقعاً  -أ

 فرضية  -ب السطوح املاساء.   -ب

 استخالصاً    -ج زايدة السرعة.   -ج

 بياانت   -د زايدة مساحة السطح.   -د

   ماذا حيدث عندما تتدحرج كرة صاعدًة التل؟ 14س ماذا حيدث عندما تؤثر قوة حمصلة يف جسم؟   7س

  
  
  
  

   يتسارع اجلسم   -أ
  
  
  

 سرعتهاتزيد    -أ

 يكون تسارعها صفراً    -ب يتحرك اجلسم بسرعة اثبتة   -ب

 تكون السرعة والتسارع يف نفس االجتاه   -ج يبقى اجلسم يف حالة سكون   -ج

 تكون السرعة والتسارع يف اجتاهني متعاكسني   -د تزداد قوة االحتكاك  -د

 
 
 



   
تستخدم املستوى املائل لرفع  أي البارات التالية صحيح عندما   15س

 كرسي ثقيل مقارنة برفعة رأسياً؟ 
نيوترونًا، وحتتوي ذرة أخرى  12بروتونًا و 12حتتوي ذرة على    23س

 نيوترونًا، ما هاتان الذرتان ؟16بروتونًا و12
  

  

  

  

   حتتاج إىل قوة أقل  -أ

  

  

  

 ذرات كروم.   -أ
 عنصران خمتلفان.  -ب حتتاج إىل قوة أكرب   -ب
 نظَّيان للعنصر نفسه.   -ج يتحرك الكرسي ملسافة قصَّية    -ج
 . مشحونتان شحنة سالبة   -د حتتاج إىل بذل شغل أقل لتحريكه.   -د

 إذا متاثلت العناصر املكونة ملركبني فالبد أن:   24س ما اسم القوة اليت تقاوم حركة االنزالق بني سطحني؟   16س
  

  

  

  

   اجلهد الكهرابئي.   -أ

  

  

  

 املركبني متماثالن.   -أ
 خصائص املركبني الفيزايئية والكيميائية متماثلة.    -ب التسارع.    -ب
 الصيغ الكيميائية للمركبني متماثلة.   -ج االحتكاك.    -ج
 األرقام فد ختتلفالرموز الكيميائية يف صيغ املركبني متماثلة، لكن     -د اجلاذبية.    -د

  تتكون الذرة من :  25س ماذا يقيس عدَّاد السرعة يف السيارة ؟    17س

  

  

  

  

   متوسط السرعة.   -أ

  

  

  

 إلكرتوانت وبروتوانت.   -أ

 نيوتروانت وبروتوانت.   -ب السرعة اللحظية.    -ب

 نيوتروانت.إلكرتوانت وبروتوانت   -ج السرعة املتجهة.    -ج

 وبروتوانت إلكرتوانت عناصر -د السرعة الثابتة.    -د

 اجلسيمات ذات  الشحنة السالبة يف الذرة هي:  26س أي مما يلي يعترب دلياًل على حدوث تغيري كيميائي؟  18س

  

  

  

  

   تصاعد الدخان.   -أ

  

  

  

 الربوتوانت.   -أ

 االلكرتوانت.  -ب قطع مكسررة.  -ب

 النيوتروانت.  -ج التغَّي يف احلجم.   -ج

 . النواة  -د التغَّي يف حالة املادة.   -د

 أين تتواجد االلكرتونات يف الذرة ؟  27س أّي اخليارات التالية يصف درجة الغليان ؟  19س

  

  

  

  

   خاصية كيميائية.   -أ

  

  

  

 الربوتوانت. يف النواة مع   -أ
 مرافقة للنيوتروانت.   -ب تغَّي كيميائي.   -ب
 حول النواة على شكل سحابة الكرتونية.  -ج خاصية فيزايئية.   -ج
 يف اجلدول الدوري  للعناصر.   -د اثبتة جلميع املواد.  -د

 التالية  خليط  غري متجانس؟أي املواد   28س أّي اخلواص التالية يعترب خاصية كيميائية ؟  20س

  
  
  
  

   احلجم.   -أ
  
  
  

 اهلواء.  -أ

 السرلطة.  -ب االشتعال.   -ب

 عصَّي التفاح.   -ج الكثافة.   -ج

 سبيكة الذهب.   -د الكتلة.   -د

 للمادة ؟أّي مما يلي ليس من اخلصائص الفيزيائية   29س احلجم ؟ أّي اخليارات يصف معنى   21س

  
  
  
  

   مساحة مربع.   -أ
  
  
  

 احلجم.   -أ
 الكتلة.   -ب مقدار احليز الذي يشغلة  جسم .   -ب
 الكثافة.   -ج املسافة بني ثالثة نقاط.   -ج

 االشتعال   -د درجة احلرارة  اليت حيدث عندها الغليان.   -د

 الدقائق يف الوعاء )أ(هي دقائق مادة:  30س يعد حملول السكر واملاء:  22س

 صلبة .  -أ  عنصراً .  -أ 

 سائلة .  -ب خملوطاً غَّي متجانس.   -ب

 غازية .  -ج مركباً   -ج

 بالزما   -د خملوطاً متجانساً.   -د



                                         
حاالته الثالثة ، فإنَّ إذا كانت األوعية الثالثة  حتتوي على ماء يف  31س

  الوعاء) ج ( ميثِّّل:

 أّي العبارات التالية ينطبق على تشكل الصخور الفتاتية ؟  39س

   املاء السائل.   -أ 
  
  
  

 تتكون من حبيبات صخور موجودة أصاًل.  -أ

 تتكون من الألبة.   -ب  خبار املاء -ب

 تتكون بواسطة التبخر .  -ج اجلليد   -ج

 تتكون من بقااي النبتات.   -د خايط من غازي األكسجني واهليدروجني.  -د

صاحب فكرة"أنَّ املادة تتكون من دقائق صغرية  تسمى الذرات"   32س
 هو العامل: 

 ممَّ تتكون الصخور عادًة ؟  40س

    أرهينيوس. -أ 
  
  
  

 قطع صغَّية .  -أ

 معادن .  -ب أفوجادرو.  -ب

 وقود أحفوري .  -ج شادويك.  -ج

 تورق.  -د دميقريطس.  -د

 ميكن تصنيف الصخور الرسوبية إىل :   41س أغلب العناصر املوجودة على يسار اجلدول الدوري ، هي:  33س

  
  
  
  

   فلزات.  -أ
  
  
  

 متورقة أوغَّي متورقة .  -أ

 أحجار كرمية أو خامات .   -ب غازات.  -ب

 صطحية أو جوفيىة .   -ج الفلزات.  -ج

 فتاتية ، أو كيميائية ، أوعضوية .  -د أشباه الفلزات.  -د

ا :  42س أّي اخلصائص التالية تتصف هبا الالفلزات الصلبة:   34س  توصف املعادن مجيعها أبَّنَّ

  
  
  
  

   المعة.   -أ
  
  
  

 مواد غَّي عضوية صلبة .  -أ

 أو أكثر . 4هلا درجة قساوة   -ب هشرة.  -ب

 ذات ملعان زجاجي .  -ج جيدة التوصيل للحرارة.   -ج

 ختدش قطعة نقدية معدنية .  -د جيدة التوصيل للكهرابء.  -د

 أّي أجزاء األرض أكرب؟  43س على عدد:40يدل   الرقم    ca   4020يف ذرَّة عنصر الكالسيوم  35س

   النيوتروانت.  -أ  
  
  
  

 القشرة .   -أ

 الستار .  -ب الربوتوانت.  -ب

 اللب اخلارجي .   -ج اإللكرتوانت.  -ج

 اللب الداخلي .  -د النيرتوانت + عدد الربوتوانت.  -د

 صفائح األرض هي قطع من :  44س  تتكون الصخور املتحولة نتيجة لــــــــ: 36س

  
  
  
  

   ترسب طبقات من الرسوبيات.  -أ
  
  
  

 الغالف الصخري .  -أ

 الغالف اللدن .  -ب تصلب الألبة يف ماء البحار.  -ب

 اللب الداخلي .  -ج تفتت الصخور على سطح األرض  -ج 

 الستار ) الوشاح ( .  -د احلرارة الشديدة والضغظ املرتفع.   -د

 ّي القوى تسبب تقارب الصفائح ؟أ  45س التالية ينطبق على املادة اليت تُعد معدانً ؟أّي العبارات   37س

  
  
  
  

   تكون عضوية.  -أ
  
  
  

 الشد .   -أ

 الضغط .   -ب تكون زجاجية .   -ب

 القص .  -ج تكون حجراُ كرمياً   -ج

 التوازن .  -د توجد يف الطبيعة .   -د

 ّي نوع من حركة الصفائح األرضية حتدث عند احلدود التحولية؟ أ  46س الصخور اليت تنتج عن إنفجار الرباكني ؟ما نوع   38س

  
  
  
  

   فتاتية .   -أ
  
  
  

 تقارب الصفائح .  -أ

 تباعد الصفائح .  -ب عضوية .  -ب

 غوص الصفائح .   -ج ورقية   -ج

 الصفائح بعضها جبانب بعض. انزالق   -د سطحية.   -د



 
 

  ماذا حيدث للضغط عند االنتقال من ابطن األرض إىل سطحها؟ 55س ؟Uحرف أّي عوامل التعرية التالية يكوِّن ودايانً على شكل   47س
   الرايح .  -أ  

  
  
  

 بنقص.   -أ

 ينقص مث يزداد.  -ب املياه .   -ب
 يزداد.  -ج اجلليد .  -ج

 يزداد مث ينقص.  -د اجلاذبية .   -د
 ماذا حيدث لدرجة احلرارة عند االنتقال إىل ابطن األرض؟  56س أّي األماكن التالية تكون فيها التجوية الكيميائية أكثر نشاطاً ؟  48س

  
  
  
  

   الصحاري.   -أ
  
  
  

 بنقص.   -أ

 تنقص مث يزداد.  -ب اجلبال .   -ب
 تزداد.  -ج القطبية . املناطق   -ج

 تزداد مث ينقص.  -د املناطق اإلستوائية .  -د
اليت تتكون عندما توثر قوى الشد يف الصفائح  مانوع اجلبال   57س عندما يتحد اثين إكسيد الكربون مع املاء يتكون:   49س

 األرضية يف اجتاهني متعاكسني؟

  
  
  
  

 الكتل املتصدعة.   -أ   كربوانت الكالسيوم .    -أ

 املطوية.   -ب محض الكربونيك.  -ب

 الناهضة.   -ج محض التنيك.   -ج

 الربكانية.   -د محض اهليدرو كلوريك.  -د

 أّي مما يلي يعد مثاالً على التجوية امليكانيكية؟   58س أّي عوامل التعرية التالية يكون الكثبان الرملية؟  50س

  
  
  
  

   الرايح .  -أ
  
  
  

 الزحف.   -أ

 اإلسفني اجلليدي.   -ب املياه .   -ب

 األكسدة.   -ج اجلاذبية .   -ج

 االنزالق.  -د اجلليد.   -د

 أّي مما يلي يعد خليطاً من صخور تعرضت للتجوية ، ومواد عضوية وهواء؟  59س ما املعدن األكثر شيوعاً على سطح األرض ؟  51س

  
  
  
  

   الكوارتز.  -أ
  
  
  

 الدابل.  -أ

 الصخر األصلي.  -ب الكالسيت .  -ب

 املخلوقات احلية.   -ج الفلسبار.   -ج

 الرتبة.   -د اجلبس.   -د

رسوبيات وماء عندما  مااالسم العلمي الذي يطلق على كتلة مؤلفة من    60س  ما املادة الصلبة اليت تتكون  من أمناط متكررة من الذرات؟ 52س
 تتحرك على هيئة عجينة إىل أسفل التل ؟

  
  
  
  

   البلورة.   -أ
  
  
  

 الزحف.   -أ

 انزالق الصخور.   -ب احلجر الثمني .   -ب

 التدفق الطيين.   -ج اخلام .   -ج

 التعرية.   -د الصخر .  -د

   61س  ماالذي يغري الرسوبيات إىل صخر رسويب ؟  53س

  
  
  
  

   التجوية والتعرية .  -أ
  
  
  

   -أ

   -ب احلرارة والضغط .  -ب

   -ج الرتاص والتماسك.   -ج

   -د االنصهار.   -د

   62س ما نوع الصخور اليت تتشكل عندما تربد املامجا .  54س
   -أ  رسوبية.   -أ 

   -ب كيميائية.    -ب

   -ج متحولة.   -ج
   -د انرية.  -د

 



 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 


